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چکیده
 برای. یکی از مهمترین بیماریهای گندم در استان ایالم استFusarium culmorum بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم برآمده از
 نمونۀ آلوده از مزرعههای شهرستانهای گوناگون استان11  شمار،تعیین گوناگونی ژنتیکی بیمارگر در مزرعههای گندم استان ایالم
 آزمون مولکولی با بهکارگیری پنج جفت آغازگر ریز ماهواره انجام، خالصسازی و شناسایی جدایهها، پس از کشت.جمعآوری شد
 شناسۀ چندشکلی. مشاهده شد2/2  میانگین تعداد آلل در هر جایگاه. آلل در جدایهها تکثیر شد22  از آغازگرهای ریز ماهواره.شد
 بر پایۀ خوشهبندی جدایهها و با. کمترین مقدار را دارا بود1/113  باF11  بیشترین و در آغازگر1/413  باF3 نشانگرها در آغازگر
. گروه جدا از هم قرار گرفتند11  درصد جدایهها در21  در سطح همانندی،بهکارگیری الگوریتم پیوست مجاور و نرخ همانندی جاکارد
 درصد آن به منطقههای22  درصد از تنوع ژنتیکی در میان همۀ جدایهها و تنها11 نتیجههای تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که
 همانندی ژنتیکی.گوناگون جغرافیایی اختصاص دارد؛ بنابراین میان جدایهها از منطقههای گوناگون همانندی ژنتیکی فراوانی وجود دارد
.باال را میتوان به مهاجرت ژن یا ژنمانه (ژنوتیپ) در اثر عاملهای گوناگون نسبت داد
.SSR ،Fusarium culmorum ، تنوع ژنتیکی، گندم:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Crown and root rot caused by Fusarium culmorum is one of the most important wheat diseases in Ilam. In order to
determine genetic diversity, 66 samples were collected from wheat farms in different regions of Ilam province. The
molecular test was carried out with a set of five pairs of SSR primers after purification and identification of the
isolates. The SSR primers amplified a total of 25 alleles. The average allele number was 5.2 per each primer. The
polymorphism index content value was the highest in primers F3 with 0.409 and the lowest in primers F11 with
0.179. Cluster analysis using the Neighbor-Joining method and Jaccard's coefficient in 50% similarity level divided
the isolates into 18 groups. Results of AMOVA showed 78% of the genetic diversity related to isolates and 22%
related to different geographical regions. Therefore, there is a high genetic similarity between isolates from different
geographic regions. High genetic similarity can be attributed to the emigration of gene or genotype as a result of
various factors.
Keywords: Fusarium culmorum, genetic diversity, SSR, Wheat.

* Corresponding author E-mail: k.nourollahi@ilam.ac.ir

922

نوراللهی و غالمی :آنالیز مولکولی جدایههای قارچ  Fusarium culmorumعامل بیماری پوسیدگی ...

مقدمه
گندم یکی از باارزشترین گیاهان زراعی به شمار
میآید و زراعت آن از همه گیاهان سادهتر ،دارای
تطابق بیشتر با شرایط آب و هوایی گوناگون و از
طرفی دیگر خوراک اولیه و اصلی مردم جهان است
( .)Khodabandeh, 2005بیماری پوسیدگی طوقه و
ریشۀ گندم از منطقههای گوناگون کشت گندم در
ایران گزارش شده است و زیانهای قابلتوجهی را در
استانهای آذربایجان شرقی ،تهران ،گلستان ،زنجان و
اردبیل ( Saremi et al., 2007; Pouzeshimiab,
 )2012کرمانشاه ،لرستان ( )Safaee et al., 2012و
فارس ( )Ravanlou & Banihashemi, 1999داشته
است.
قارچ  Fusarium culmorumیک بیمارگر خاکزاد
با پراکنش جهانی است که میتواند عامل پوسیدگی
طوقه و ریشه و همچنین بالیت سنبله ()Head blight
در غلههای دانهریز بخصوص گندم و جو باشد
( F. culmorum .)Scherm et al., 2013بیشتر در
بخشهای معتدل اروپا و استانهای فالتی کانادا
اهمیت دارد (.)Leseli & Summerell, 2006
گزارشهای نخستین نشان میدهند که F. culmorum
بهعنوان عامل بنیادی بیماری بالیت فوزاریومی در
منطقۀ مدیترانه است و بهویژه در سالهای با شرایط
خوب در طول مراحل رشد گل و پر شدن دانه رخ
میدهد (.)Crozza et al., 2002; Fakhfakh et al., 2011
این بیماری در گندم موجب پوسیدگی طوقه و ریشه
میشود و مهمترین نشانههای آن بهصورت دگرگونی
رنگ و قهوهای شدن ریشه ،ساقه ،دگرگونی رنگ در
میانگرهها ،عدم تکامل جوانه و خوشه سفیدی با دانههای
چروکیده پدیدار میشود (.)Ribichich et al. 2000
گوناگونی رخمانهای (فنوتیپی) باالیی ازنظر
ساختن رنگدانه ،شکل پرگنه و تولید اسپور در میان
جدایههای  F. culmorumگزارش شده است
( .)Puhalla, 1981همچنین گوناگونی فراوانی ازنظر
توان تهاجمی ،نوع و مقدار تولید مایکوتوکسینها در
میان جدایههای جمعآوریشده از مناطق گوناگون
جغرافیایی بوده است (.)Akinsmani et al., 2006
قارچ  F. culmorumبهدلیل توانایی تولید

مایکوتوکسینهای زیانبخش میتواند در زراعت غلهها
زیانهای فراوانی به بار آورد .این قارچ توکسینهای
تریکوتسین ،داکسی نیوال انول و زرانول را تولید
میکند که همراه با مایکوتوسینهای دیگر ،در آمریکای
شمالی و اروپا گسترش دارند (.)Desjardins, 2006
پوسیدگیهای طوقه و ریشه ازجمله بیماریهای
بااهمیتی هستند که هرساله به گیاه گندم و فرآوردههای
آن زیان وارد مینماید ،به همین دلیل در بیشتر
نقطههای جهان پوسیدگیهای طوقه و ریشه چه از جنبۀ
ردهبندی عامل بیماری و چه از دید بیماریزایی قارچهای
همراه ،مورد بررسی قرار گرفتهاند ( & Smiley
.)Whittaker, 2004; Draper, 2000
دربارة بیماریزایی جدایههای F. culmorum
دادههای کمی وجود دارد .بیماریزایی  17جدایۀ
 F. culmorumجمعآوریشده از بخشهای گوناگون
جهان مورد هم سنجی قرار گرفت و ازنظر شدت
بیماریزایی اختالف معنیداری میان جدایههای
گوناگون مشاهده شده است (.)Mishra et al., 2003
مطالعۀ گوناگونی ژنتیکی و ساختار جمعیت قارچهای
بیماریزای گیاهی برای دستیابی به رقمهای مقاوم و
تناوب زراعی در راستای مدیریت و کاهش زیان
بیماری ضروری است .دانستن دگرگونیها ژنتیکی در
قارچهای بیمارگر برای آماده کردن رقمهای مقاوم دارای
ارزش است .ردیابی این دگرگونیها با روشهای سنتی
نیازمند هزینه کردن بسیار و از دست رفتن زمان خواهد
بود .بهکارگیری روشهای مولکولی در آشکار ساختن
گوناگونی ژنتیکی میان جمعیتهای بیمارگر موجب
کسب دادههای مربوط به وقوع نوترکیبی درزمینۀ ژنتیکی
آنها میشود (.)McDonald, 1997
تاکنون از نشانگرهای مختلفی برای بررسی
گوناگونی ژنتیکی قارچها بهویژه F. culmorum
استفاده شده است .در پژوهش اکنون از نشانگر
ریزماهواره  SSRدر ایران برای بررسی گوناگونی
ژنتیکی این قارچ در گندم استفاده شده است .نشانگر
 SSRقطعههای کوچکی از  DNAهستند که در
موتیف  7-6بازی یک تکرار پشت سرهم را تکثیر
میکنند ( .)Datta et al., 2011در حال حاضر،
نشانگرهای ریزماهواره به دلیل پوشش مناسب ژنومی
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و تکرارپذیری باال از مناسبترین و کاملترین ابزارهای
مولکولی در بررسی گوناگونی ژنتیکی میان ژنمانههای
بسیار نزدیک به هم به شمار میآیند .در بخشهای
گوناگون جهان برای بررسی گوناگونی ژنتیکی این
قارچ از نشانگرهای مولکولی متفاوتی استفاده شده
است .برای برآورد گوناگونی ژنتیکی  71جدایۀ
جمعآوریشده از بخشهای گوناگون کشور هلند ،از
نشانگر  RAPDاستفاده شده است ( De Nijs et al.,
 .)1997در این بررسی تنها دو نوع ژنمانه در میان
جدایهها شناسایی شد .در بررسی دیگری گوناگونی
ژنتیکی میان جمعیتهای Fusarium graminearum
و  F. culmorumجمعآوریشده از بخشهای گوناگون
فرانسه با بهکارگیری هشت ریزماهواره طراحیشده
برای  F. culmorumمورد بررسی قرار گرفته است
( .)Giraud et al., 2002در پژوهشی دیگر ،برای
بررسی گوناگونی ژنتیکی  17جدایۀ  F. culmorumاز
نشانگر  ISSRاستفاده شده است که  74ژنمانۀ
گوناگون قارچ در هفت شاخه گروهبندی شدند
( .)Mishra et al., 2003با بهکارگیری ،rep-PCR
سطح باالیی از گوناگونی ژنتیکی ( 72/9درصد) در
میان  79جدایۀ  F. culmorumجمعآوریشده از
بخشهای گوناگون ترکیه گزارش شد ( Gurel et al.,
 .)2010در ایران گوناگونی ژنتیکی  11جدایۀ F.
 culmorumجمعآوریشده از بخشهای شمال و
شمال غربی با بهکارگیری هشت نشانگر ریزماهوارة
 ،SSRمورد بررسی قرار گرفت و  99آلل در میان
جدایهها تشخیص داده شد و همچنین گوناگونی
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ژنتیکی جمعیتها با میانگین  0/91میان  0/977و
 0/767متغیر بود ( .)Pozeshimiab et al., 2012در
پژوهش دیگری روی  94جدایۀ F. culmorum
جمعآوریشده از ورامین با بهکارگیری هشت نشانگر
ریزماهوارة  ،SSRپنج گروه گوناگون ژنتیکی با
میانگین  9/17آلل در هر ژنگاه آشکار گردید
(.)Pozeshimiab et al., 2014
هدف از انجام این پژوهش بررسی گوناگونی
ژنتیکی جدایههای مختلف  F. culmorumبهعنوان
عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم در
بخشهای گوناگون کشت گندم در استان ایالم به

کمک نشانگر مولکولی  SSRاست.
مواد و روشها
نمونهبرداری

در سال زراعی  7949-7949نمونهبرداری در
مزرعههای گندم بخشهای گوناگون استان ایالم
ازجمله مهران ،دهلران ،درهشهر و موسیان انجام شد
(شکل  .)7مزرعههای گندم در مرحلۀ رسیدن گندم
بهطور تصادفی به فاصلۀ پنج کیلومتر از هم گزینش
شدند .در هر مزرعه بهصورت زیگزاگ ،از چهار نقطه
به فاصلۀ  700متر از همدیگر ،نمونهبرداری شد .در هر
نقطه گیاهانی که نشانههای سفید شدن سنبلهها را
نشان میدادند ،جمعآوری و به آزمایشگاه بیماری
شناسی گیاهی دانشگاه ایالم منتقل و در آزمایشگاه
نمونههای آلوده تا هنگام جداسازی قارچ ،در پاکتهای
کاغذی در چهار درجۀ سلسیوس نگهداری شدند.

شکل  .7موقعیت جغرافیایی بخشهای نمونهبرداریشده روی نقشۀ استان ایالم
Figure 1. Geographical origins of sampling regions on the map of Ilam province
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جداسازی و شناسایی قارچ F. culmorum

نخست ریشههای نمونههای جمعآوریشده با آب
شستشو داده شدند و پس از گندزدایی سطحی با
هیپوکلرید سدیم  7درصد و شستشو با آب مقطر
سترون روی کاغذ صافی خشک گردیدند و در پتری
دیشهای دربرگیرندة محیط کشت سیبزمینی
دکستروز آگار تحت شرایط سترون کشت داده شدند.
کشتها در دمای  27درجۀ سلسیوس برای زمانی
برابر هفت روز در انکوباتور نگهداری شدند .پس از
شکلگیری پرگنۀ قارچ عامل بیماری ،پرگنههای
تشکیلشده در محیط کشت به محیطهای تازه PDA
انتقال داده شدند .سپس جدایههای خالص به روش
تک اسپور آماده شدند و در تشتکهای پتری و
لولههای آزمایش دربردارندة کشت  PDAبرای
پژوهشهای پسازآن نگهداری شدند .همچنین برای
تولید ماکرو کنیدی و انگیزش اسپورزایی ،از محیط
کشت برگ میخک آگار و محیط کشت مواد غذایی
ویژه ( )Special Nutrient Agarدربرگیرندة پتاسیم
هیدروژن فسفات ( 7 )KH2PO4گرم ،پتاسیم نیترات
( 7 )KNO3گرم ،منیزیم سولفات  1آبه ( MgSO4,
 0/7 )7H2Oگرم ،گلوکز  0/2گرم ،ساکارز  0/2گرم و
آگار-آگار  20گرم استفاده گردید .بر پایۀ
ریختشناسی گونههای  Fusariumارائهشده در (Lesli
) & Summurel, 2006جدایههای قارچ F. culmorum
شناسایی شدند .برای تأیید بیماریزایی جدایهها
آزمون بیماریزایی انجام گرفت .با توجه به برتر بودن
جدایههای قارچ  F. culmorumکارهای مولکولی بر
پایۀ این جدایهها انجام شد (جدول .)7
جدول  .7ویژگیهای جدایههای بهدستآمده از بخشهای
گوناگون
Table 1. Characterization of the isolates obtained
from different regions
Isolates Code
)FCDs (1-16
)FCDm (17-34
)FCDm (35-50
)FCDa (51-66

No. Isolates
16
18
16
16

Sampling region
Dehloran
Mosian
Mehran
Darehshahr

استخراج  DNAجدایهها

برای تهیۀ میسلیوم جدایههای قارچی برای استخراج

 ،DNAچند قطعه از محیط کشت دربرگیرندة
میسلیوم جدایههای قارچی رشد دادهشده روی محیط
سیبزمینی-دکستروز-آگار ( )PDAبه ظرفهای ارلن
مایر  270میلیلیتر دربرگیرندة  770میلیلیتر محیط
کشت مایع سیبزمینی-دکستروز ( )PDBمنتقل شد.
ارلنها دربرگیرندة قارچ برای زمانی برابر  1-70روز در
انکوباتور شیکردار ( 790دور در دقیقه ،دمای 27
درجۀ سلسیوس) قرار داده شدند .سپس میسلیوم
بهدستآمده با بهکارگیری کاغذ صافی واتمن و پمپ
خأل جدا و با آب مقطر سترون شستشو داده شد تا
باقیماندة محیط مایع از روی سطح آن شسته شود.
بافتهای میسلیومی قارچ در ویالهای شیشهای
جمعآوری شده و در یخزن در دمای  -20درجۀ
سلسیوس برای کاربردهای پسازآن نگهداری شدند.
استخراج  DNAژنومی جدایهها برابر روش بر پایۀ
 CTABانجام شد ( .)Doyle & Doyle, 1990برای
بررسی کیفیت و کمیت  ،DNAپنج میکرولیتر از محلول
 DNAبا دو میکرولیتر بافر رنگ  27( 6Xدرصد
برموفنول بلو 270 ،درصد زایلن سیانول  FFو  90درصد
گلیسرول) آمیخته شد و در ژل آگارز یک درصد
الکتروفورز شد .پدیدار شدن نوارهای  DNAآشکار و
واضح نشاندهندة این بود که  DNAازلحاظ کیفی و
کمی برای انجام آزمایشهای بعدی مناسب است.
بررسی گوناگونی ژنتیکی قارچ  F. culmorumبا
بهکارگیری نشانگر ریزماهواره SSR

برای انجام دادن واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRو
آشکار ساختن گوناگونی ژنتیکی جدایههای
 F. culmorumبا بهکارگیری نشانگر ریزماهوارة ،SSR
نخست پنج جفت آغازگر ریزماهوارة اختصاصی که
چندشکلی باالیی داشتند ،بهکار گرفته شدند ( Giraud
( )et al., 2002جدول  .)2حجم واکنش  PCRبه اندازة
 27میکرولیتر برای هر نمونه بود .مادهها و ترکیبهای
استفادهشده دربرگیرندة بافر  10X PCRبه اندازة 2/7
میکرولیتر 70( MgCl2 ،میلیموالر) به اندازه 7/7
میکرولیتر 70 dNTP ،میلیموالر به اندازة 0/4
میکرولیتر ،از هر جفت آغازگر رفتوبرگشت با غلظت
 70میکروموالر ،به هرکدام به اندازة یک میکرولیتر
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( Taq DNA Polymerase )5u/µبه اندازة 0/2
میکرولیتر DNA ،ژنومی ( )20ng/uبه اندازة 2/7
میکرولیتر و آب مقطر سترون  77/9میکرولیتر در یک
برنامۀ حرارتی برابر با دمای ذوب هر آغازگر ،بهصورت
جداگانه انجام شد .برای دیدن فرآوردة ،PCR
الکتروفورز با ژل آگارز  7/7درصد با ولتاژ  40ولت و
برای زمانی برابر  60دقیقه انجام شد .برای این منظور،
 7/7گرم آگارز در  700میکرولیتر بافر ( TBE )7Xاز
راه گرما دادن حل شد .برای رنگآمیزی ژل از محلول
سیف آستین به اندازة سه میکرولیتر در  700میلیلیتر
محلول آگارز پیش از انجام مراحل الکتروفورز استفاده
شد .برای آشکار شدن نوارهای فرآوردة  PCRاز دستگاه
عکسبرداری  Gel Documentationمدل Intas
استفاده شد.
تجزیه دادهها

بهمنظور تعیین میزان همانندی جدایههای
 F. culmorumنخست نوارهای آشکار در ژلها
مشخص شدند .سپس دادهها بهصورت بودن نوار ( )7یا
نبودِ نوار ( )0وارد نرمافزار  Excelشدند .تجزیۀ
خوشهای به یاری نرمافزار  NTSYS Version2.02و
گروهبندی جدایهها با بهکارگیری نرخ همانندی جاکارد
( ،)Nie & Li, 1979بر پایۀ  UPGMAو پیوست مجاور
( )Neighbor-joiningانجام گرفت .برای بررسی توان
جداسازی نشانگرها ،درونمایۀ اطالعاتی چندشکلی
( )Polymorphic Information Content-PICهر
نشانگر با بهکارگیری نرمافزار  Excelو برابر معادلۀ زیر
برآورد شد (:)Mohammadi, 2003
PIC= 1-∑ P2 – q2

در این معادله P ،شمار کل افرادی که دارای نوار
هستند به کل افراد است و  qنیز از ( )1-qبه دست
میآید .برای بررسی گوناگونی آللی در جدایههای
موردمطالعه از تجزیه به مختصات بنیادی ( Principal
 )Coordinate Analysis-PCOAدر راستای تکمیل
تجزیۀ خوشهای با بهکارگیری نرمافزار NTYSIS
 Version2.02انجام گرفت ( .)Rohlf, 1990همچنین
تجزیۀ واریانس مولکولی دادهها برای آشکار ساختن
میزان گوناگونی ژنتیکی درون و میان جمعیتهای
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قارچ با بهکارگیری نرمافزار  Gen Alex Ver.6.5انجام
گرفت.
نتایج و بحث
از کشت نمونههای ریشۀ گندم با نشانههای لکههای
قهوهای ،شمار  66جدایۀ  F. culmorumبه دست آمد.
این گونۀ قارچی در محیط کشت  PDAرشد سریعی
داشته و میسلیومهای پنبهای که بیشتر زرد کمرنگ
هستند تولید میکند .رنگدانههای کلنی در آگار
بهصورت گلی ،خاکستری تا قرمز تیره مشاهده میشود
( .)Saremi, 2006این گونه ازلحاظ شکل فیالیدها
پلیفیالید است .ماکروکنیدیها بهصورت فراوان روی
اسپورودوشیومهای زرد طالیی و یا نارنجی به وجود
میآیند .میکروکنیدی در این گونه تشکیل نمیشود.
کالمیدوسپورها بهصورت تک یا گاهی خوشهای تولید
میشوند ولی در برخی جدایهها تولید نمیشوند
( .)Saremi, 2006پس از آزمون بیماریزایی جدایهها و
جداسازی دوبارة آنها از روی گیاهان آزمایششده
برابر اصل کخ ،بیماریزایی جدایهها مورد تأیید قرار
گرفت .سپس این جدایهها برای بررسی گوناگونی
ژنتیکی به یاری نشانگر ریزماهواره  SSRگزینش
شدند .بهمنظور بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتهای
قارچ  ،F. culmorumجدایهها در چهار جمعیت
دهلران ،موسیان ،مهران و دره شهر قرار داده شدند.
بیشترین شمار نوار به میزان  66عدد در جایگاه
ژنی  F10و  F6و کمترین شمار نوار به میزان  74عدد
در جایگاه  F11قرار داشت .با بررسی مقدار شناسۀ
چندشکلی نشانگرها ( )PICآغازگر  F3با 0/904
بیشترین و آغازگر  F11با  0/714کمترین میزان
چندشکلی را دارا بودند (جدول  .)2میانگین شمار
آللهای مشاهدهشده ( )Naدر میان جمعیتها 7/210
بود .میانگین گوناگونی ژنی ( 0/740 ،)Hبود که
بیشترین میزان آن در جمعیت دهلران و کمترین
میزان آن در جمعیت جدایههای مهران ( )0/790دیده
شد .میزان شناسۀ شانون در سراسر جمعیتها برابر
 0/249بود که بیشترین آن در جدایههای جمعیت
دهلران ( )0/910و کمترین آن در جدایههای جمعیت
دره شهر ( )0/227دیده شد (جدول .)9
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با همسنجی فاصلۀ ژنتیکی دوبهدوی جمعیتهای
 آشکار شد که بیشترین فاصلۀF. culmorum قارچ
 میان جمعیت موسیان و0/7046 ژنتیکی با میزان
دهلران دیده شد و کمترین فاصلۀ ژنتیکی با میزان
 در میان جمعیتهای درهشهر و دهلران دیده0/0799
.)9 شد سیروان مشاهده شد (جدول
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)Hs( ) و گوناگونی جمعیتهاHt(میزان گوناگونی کل
 همچنین. بهدست آمد0/7409  و0/2979 بهترتیب
 تمایز. برآورد گردید7/1697 )Nm( میزان جریان ژنی
. مشاهده گردید0/2777 ) در این پژوهشGst( ژنتیکی
میزان جریان ژنی در این پژوهش باال است و این
.همانندی ژنتیکی باال میان جدایهها را نشان میدهد

Fusarium culmorum مورداستفاده برای بررسی جدایههای

 ویژگیهای آغازگرهای ریزماهوارة.2 جدول

Table 2. Characterization of SSR primers used in this study for Fusarium culmorum isolates
Primer

Repeat
motif

F3
(CA)11
F6

Band
size

F: CATATTCAACCGACCCACAA
200 -250
R:TTGAATGATAAG GGCGACGG

Annealing
temperature

Frequency of polymorphic
Alleles

PIC

53

3

0.409

(AC)15

F:TATTTCGTGCAAGGACTTGG
R:CTTGGTCCCTGGATATCGAA

100-200

51

4

0.357

(AC)13

F:CGAGCTAATGGTGGCAGGAT
R:AACACCAAAACGGCTCATCG

100-500

50

8

0.239

150-250

55

5

0.299

300-400

52

5

0.179

F9
F10
(AAG)28
F11

Primer sequences (5´-3´)

(GT)9

F:AAG
CGCCAACAGAGATGACGA
R:GACTGCCGAAACACCGAAA
F:CAGTCTTGGTCGCTCATCAG
R:CAGGTTGGCACGCTTCTTAA

F. culmorum  در قارچF9  ناشی از تکثیر آغازگرPCR  برآمده ازDNA  نوارهای.2 شکل

)Ladder  نشاندهندةM ، نشاندهندة جدایهها97-97 (خط
Figure 2. Bands resulting from the amplification of the PCR product of F. culmorum with F9
(Line 31-45 isolates, M: Ladder size marker 1kb)

SSR ریز ماهواره

 بر پایۀ جایگاهF. cumorum  برآورد گوناگونی ژنتیکی در جمعیتهای قارچ.9 جدول

Table 3. Genetic diversity estimates for F. cumorum populations based on the microsatellite loci
Population
Dehloran
Mosian
Mehran
Darehshahr
Mean

Na
1.680
1.200
1.00
1.200
1.270
H

Ne
1.390
1.296
1.211
1.344
1.310

I
0.370
0.275
0.221
0.309
0.294

H
0.238
0.179
0.140
0.205
0.190

=  گوناگونی ژنی،I =  نرخ شانون،Ne =  شمار آللهای مؤثر،Na = شمار آللهای مشاهدهشده

Na = The number of observed alleles, Ne = The number of effective alleles, I = Shannon Indicator, H = Gene variety.
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جدول  .9فاصلۀ ژنتیکی میان زوج جمعیتهای Fusarium culmorum
Table 4. Genetic distance between pairs of Fusarium culmorum populations
Darehshahr

Mehran

Mosian

Dehloran

0.0980

0.0965
0.0947

0.1096
0.0705
0.0534

میزان همانندی ژنتیکی جدایههای موردمطالعه با
بهکارگیری الگوریتمهای  UPGMAو پیوست مجاور
بررسی شدند .جدایهها بر پایۀ نرخ همانندی جاکارد
( )Jaccardمورد بررسی قرار گرفتند .در این دندروگرام
جدایهها در سطح همانندی  76درصد و بر پایۀ شمار
خوشههای بهدستآمده در چهار گروه قرار گرفتند
(شکل  .)9این دندروگرام شامل گروه یک با  79عضو،
گروه دو با  94عضو ،گروه سه با  70عضو و گروه چهار
با دو عضو است.
همچنین برای نشان دادن گوناگونی و تأیید
گروههای مختلف در میان جدایههای منطقههای
گوناگون ،جدایهها در دندروگرام دیگری بر پایۀ
الگوریتم پیوست مجاور و فاصله ژنتیکی  70در 71

Population
Dehloran
Mosian
Mehran
Darehshahr

گروه جدا قرار گرفتند (شکل  .)2این دندروگرام
دربرگیرندة یک گروه  70عضوی ،یک گروه چهار
عضوی ،یک گروه  77عضوی ،یک گروه نه عضوی ،یک
گروه  77عضوی ،یک گروه پنج عضوی و  72گروه تک
عضوی است .در این دندروگرام  Fcds22و  Fcds24از
جمعیت موسیان  700درصد همانندی ژنتیکی
مشاهده شد .قرار گرفتن جدایههای یک منطقه
جغرافیایی در دو گروه مستقل و جدایههای منطقههای
گوناگون در یک گروه روشنگر این مطلب است که
عامل منطقه جغرافیایی باوجود سودمند بودن در
گروهبندی جدایهها نمیتواند بهعنوان فاکتور کامل
مستقل در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد ،زیرا زیر
فشار گزینشی میزبان و جهش ژنتیکی است.

شکل  .9خوشهبندی ژنتیکی جدایههای  F. culmorumبر پایۀ نشانگر  SSRبه روش UPGMA
Figure 3. Genetic clustering of F. culmorum isolates based on SSR and the UPGMA method
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شکل  .9خوشهبندی ژنتیکی جدایههای  F. culmorumبر اساس نشانگر  SSRبه روش پیوست مجاور
Figure 4. Genetic clustering of F. culmorum isolates based on SSR and the Neighbor-joining method

تجزیه به مختصات اصلی ( )PCOAیک روش
آماری چند متغیره همانند تجزیه به مؤلفههای اصلی
در مورد دادههای کمی است که در گوناگونی ژنتیکی
کاربرد فراوانی دارد .به نظر میرسد این روش در تمایز
میان گروههای اصلی سودمند باشد ،درحالیکه تجزیۀ
خوشهای وضوح بیشتری میان جمعیتهای نزدیک به
هم را نشان میدهد ( .)Abdel-Satar et al. 2003بر
پایۀ دو محور (بای پالت) از تجزیه به مؤلفههای اصلی
جدایهها بررسی شدند .این نمودار پراکنش جمعیتها
را نشان میدهد و جدایهها را میتوان در چندین گروه
به تفکیک مشاهده کرد .بر این پایه مجموع دو مؤلفه

یک و دو 77/4 ،درصد از دگرگونیها را توجیه
میکنند .مؤلفه نخست  29/99درصد از دگرگونیها را
توجیه میکند و مؤلفه دوم  21/71درصد از
دگرگونیها باقیمانده که بدست مؤلفه نخست توجیه
نشده را توجیه میکند (شکل  .)7پراکنش جمعیتها
در همگی محورهای مختصات معرف گوناگونی ژنتیکی
باالی جدایهها است .با آگاهی به برآیندهای برآمده از
تجزیۀ خوشهای بر پایۀ نرخ جاکارد و تجزیه به مؤلفههای
اصلی جدایههای بررسیشده میتوان به این دستآورد
رسید که نشانگر  SSRروش سودمندی در بررسی
گوناگونی ژنتیکی در جدایههای  F. culmorumاست.
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شکل  .7نمودار دوبعدی تجزیه به مختصات اصلی

924

وابستگی ژنتیکی جدایههای F. culmorum

Figure 5. 2D Plot of principal coordinates analysis (PCO) of genetic relationships between F. culmorum isolates

برای بررسی سهم گوناگونی آللی (واریانس) درون
و میان جمعیتها تجزیۀ واریانس مولکولی با نرمافزار
 Gen Alex Ver. 6.5انجام گرفت .نتیجههای جدول
تجزیۀ واریانس مولکولی نشان داد که  11درصد از
گوناگونی ژنتیکی مشاهدهشده در میان همگی
جمعیتها مشترک بوده و  22درصد از تجزیۀ واریانس
مولکولی آللهای شناساییشده ویژة جمعیتها یا
منطقههای گوناگون جغرافیایی بود .این نتیجه نشان
میدهد که افراد درون جمعیتها ازلحاظ ژنتیکی
نزدیک هستند .علت این همانندی ژنتیکی باال را
میتوان به عاملهای تأثیرگذار در دگرگونیهای
ژنتیکی ازجمله جریان ژنی ( )Gen flowنسبت داد.
نتیجهها نشان داد که سطح باالیی از گوناگونی ژنتیکی
درون جمعیتها بود و همۀ پنج ژنگاه در میان 66
جدایه دارای چندشکلی بودند .این سطح باالی
گوناگونی ژنتیکی در میان  79جدایه  F. culmorumاز
بخشهای گوناگون ترکیه مشاهده شده است ( Gurel
.)et al., 2010
در بخشهای گوناگون جهان پژوهشهای مختلفی
دراینباره گزارش و سطحهای مختلفی از گوناگونی
نشان داده شدهاند .گوناگونی ژنتیکی جمعیت قارچ
 Fusarium oxysporum f. sp. lentisدر میان 70
جدایه از هند با بهکارگیری نشانگر  SSRدر سال
 2077بررسی شد که  26آلل شناسایی شد ( Datta et

 .)al., 2011در پژوهشی دیگر و بررسی  69جدایه با
بهکارگیری نه جایگاه ریزماهواره 17 ،آلل تکثیر شد.
در این پژوهش بیشترین گوناگونی ژنتیکی درون
جدایههای منطقهای دیده شد و به همان نسبت
سطحهای پایینی از گوناگونی ژنتیکی در میان چهار
منطقه موردمطالعه شناسایی شد (.)Bogle, 2006
ساختار ژنتیکی جمعیتهای طبیعی F. culmorum
عامل پوسیدگی ریشه و بیماری بالیت گندم هنوز
تجزیهوتحلیل نشده است (.)Meidaner et al., 2013
تجزیهوتحلیل  DNAبا بهکارگیری نشانگر مولکولی
 )De Nijs et al., 1997( RAPDو چندشکلی
قطعههای برش یافته طولی (Nicolson et ( )RFLP
 ،)al., 1993نشان داده است که گوناگونی ژنتیکی
میانهای در میان جدایههای  F. culmorumوجود دارد.
بااینحال ،تجزیهوتحلیل  ISSRدرجۀ باالیی از
چندشکلی را در جدایههای  F. culmorumنشان داده
است ( .)Mishra et al., 2003با بهکارگیری نشانگر
 RAPDگوناگونی ژنتیکی باالیی در جمعیتهای F.
 culmorumروسیه مشاهده شده است ( Meidaner et
 .)al., 2001در این پژوهش برای بررسی گوناگونی
ژنتیکی قارچ عامل پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم از
نشانگر ریزماهوارة  SSRاستفاده شد .ازلحاظ
جغرافیایی در میان جدایهها ،در جدایههای موسیان
بیشترین گوناگونی ژنتیکی مشاهده شد .عاملهای

...  عامل بیماری پوسیدگیFusarium culmorum  آنالیز مولکولی جدایههای قارچ:نوراللهی و غالمی
Nourollahi

&Shahbazi,

2015,

مزارع شوند

 خاکزاد بودن قارچ عامل.)Nourollahi et al., 2014)
بیماریزا و اینکه اصوالً قارچهای خاکزاد هرکدام
،جایگاههای بومشناختی ویژهای را اشغال میکنند
دلیل این نتیجهگیری است و همچنین رخداد
ژنمانههای تازه میتواند بهدلیل فرآیندهای
) یا افزایش کشتCarbone, 2001( فیلوژئوگرافیک
) و یا نتیجۀ جنبشHambelton, 2002( گندم
 از چند گیاه میزبان به درون اینF. culmorum
 بذر زاد استF. culmorum  قارچ.محصول باشد
) و گیاهان دیگر هم میزبانPolley & Turner, 1995(
این قارچ هستند و به این صورت در بخشهای
،گوناگون استان ایالم پخش میشود و این میتواند
همانندی ژنتیکی باالی میان جمعیتهای درهشهر و
F. culmorum  قارچ.) را توجیه کند0/799( دهلران
هموتالیک است و هیچ مرحلۀ جنسی برای آن شناخته
نشده است و آنالیزهای جمعیتی نشان میدهد که
شاید نوترکیبی بخش برجستهای از چرخۀ زندگی قارچ
.)Toth et al., 2004( است
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ممکن برای ایجاد گوناگونی ژنتیکی باال در
، میتوانند جهشF. culmorum جمعیتهای
Miedaner ( نوترکیبی غیرجنسی یا جریان ژنی باشند
F. culmorum  دربارة چهار جمعیت.)et al., 2008
نمونهبرداری شده از استان ایالم جریان ژنی باالیی
 اما اینکه این جریان ژنی،) مشاهده شد7/169(
دستآورد نوترکیبی یا جریان ژنمانهای و جابجایی
Scott & (  آشکار نیست،کل ژنمانهها باشد
 بیشترین فاصلۀ ژنتیکی.)Chakraborty, 2010
) میان جمعیتهای موسیان و دهلران بود0/7046(
 در جمعیتهای تحت بررسی در این.)9 (جدول
چندین. پژوهش تمایز ژنتیکی پایینی وجود داشت
 فاصلۀ.عامل ممکن است عامل این تمایز پایین باشد
جغرافیایی میان جمعیتها زیاد نبوده و همین فاصله
ممکن است باعث نقلوانتقال بیماری از راه جابهجایی
 مبادلۀ بذر آلوده.بقایای گیاهی آلوده و بذر آلوده گردد
به این بیماری شاید مهمترین عامل بهحساب آید و
این بذرها ممکن است دارای درجههایی از آلودگی
باشند و باعث گسترش بیماری و برپایی آلودگی در
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